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Beste feestvierder  

 

Wat fijn dat u aan In de Wandeling denkt voor uw 

feestelijkheden! In deze brochure vindt U onze 

feestformules. Hierbij geven we graag de volgende 

richtlijnen mee: 

 

 De formules gelden vanaf 18 volwassenen. 

 Allergieën of specifieke wensen, meld het bij de 

bestelling. 

 Aantal personen en de bespreking ten laatste 10 

dagen voor het feest, dit kan op afspraak of per mail. 

 Dienst, BTW en gebruik van de zalen zijn 

inbegrepen in de prijs. 

 Vindt U uw gading niet in deze folder, geen 

probleem!  We zoeken graag, samen met U, naar een 

oplossing op maat. 

 De kinderformules gelden tot de leeftijd van 10 jaar. 

 Tot de leeftijd van 3 jaar zetten we een bordje bij 

voor €3 pp. 
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Aperitiefhapjes  €3/ stuk 

 
 Carpaccio Blonde d’Aquitaine 

 Seizoenssoepje 

 Beuling met appeltje 

 Huis gerookte zalm 

 Scampi van de Chef 

 Kaasballetje/ cocktail 

 Garnaalballetje/ kruidige dressing 

 Tartaar van gerookte paling met groene appel 

 

 

Feestelijke koffie of thee met 

versnaperingen €7 pp 
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Breugheltafel €37 pp 
 

Voorgerecht 
Tomatensoep met balletjes 

 

Warme gerechten 
 Stoofvlees Blonde d’Aquitaine 

 Kippenbouten 

 Frikadellen met krieken 

 Witte pensen en beuling 

 Vegetarische optie: gegrilde halloumi 

 

Koude gerechten 
 Paté 

 Rosbief Blonde d’Aquitaine 

 Gemengde sla 

 Appelmoes  

 Gerookte en gekookte ham 

 Kaassoorten  

 Rozijnenbrood  

 

Klassiek Dessert 
 Rijstpap met bruine suiker €7 pp 

 

Of   

 

Dessertkeuze 
 Huisgemaakte ijstaart of ijslam in vanille en/ of 

mokka met chocoladesaus €9 pp 
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 Dessertenbuffet: chocomousse- bokkenpoot- 

eigen advocaat- slagroomsoes- huisgemaakte 

rijstpap- huisgemaakt vanille-ijs- chocoladesaus 

-rood fruit €13,50 pp 

 

Kinder Breugheltafel €18,50 

+klassiek dessert €21,50 

+ ijstaart of ijslam €22,50 

+dessertenbuffet €24 
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Formule In de Wandeling 

 
1. Voorgerecht €16 

 

Torentje van huis gerookte zalm- grijze garnalen- 

groene boontjes- knolselder en afgewerkt met 

bieslooksausje 

 

Of 

 

Carpaccio Blonde d’Aquitaine 

 

2. Soep €6,50 
 

Romige tomatensoep met balletjes 

 

3. Hoofdgerechten  
U kiest 3 hoofdgerechten die we in buffetvorm 

presenteren of U kiest 2 hoofdgerechten die we 

opdienen en waarvan we dan aantallen en specificaties 

10 dagen op voorhand kennen. 

Bij al deze gerechten worden warme seizoensgroenten 

voorzien. 

 

 Normandische vis met puree 

 Scampi van de Chef 

 Varkenshaasje met champignonroomsaus- 

kroketten 

 Chateaubriand – supplement €5 pp 
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 Zwartpootkip met portosaus- kroketten 

 Vegetarische lasagne 

 Wildseizoen: stoverij van wild met appeltje en 

veenbessen- kroketten 

 Ribbetjes met ananas 

 

Dessert  
 

4. Huisgemaakte ijstaart of ijslam in vanille en/ of 

mokka met chocoladesaus €9 

5. Dessertenbuffet: chocomousse- bokkenpoot- 

eigen advocaat- slagroomsoes- huisgemaakte 

rijstpap- huisgemaakt vanille-ijs- chocoladesaus 

-rood fruit €13,50 pp 

 

1+2+3+4  € 49 

1+3+4 € 47 

1+3+5 € 51 

1+2+3+5 € 53 

2+3+4 € 43,50 

2+3+5 € 47,50 

 

Kinderformules In de Wandeling  

 

 

 

2+3+4 € 23 

2+3+5 € 24 
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Koud buffet €40 pp 
 

Vlees 
 Carpaccio Blonde d’Aquitaine 

 Vitello tonnato Blonde d’Aquitaine 

 

Vis 
 Huis gerookte zalm 

 Gerookte paling 

 Tomaat-garnaal 

 

Salades 
 Salade met geitenkaas en spek 

 Salade met feta 

 Carpaccio van  tomaat met Burrata 

 

Bijgerechten 
 Couscous met munt 

 Verschillende kaassoorten 

 Aardappelsa  

 Broodassortiment 
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Dessertkeuze 
 Huisgemaakte ijstaart of ijslam in vanille en/ of 

mokka met chocoladesaus €9 

 Dessertenbuffet: chocomousse- bokkenpoot- 

eigen advocaat- slagroomsoes- huisgemaakte 

rijstpap- huisgemaakt vanille-ijs- chocoladesaus 

-rood fruit €13,50 pp 

 

Kinder koud buffet €18,50 

+ ijstaart €20,50 

+ dessertenbuffet €23 
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Peggerstraat 58 

2980 Zoersel 

Tel.: 03 383 13 72 

Mail: info@indewandeling.be 

www.indewandeling.be 

 
 

 

 

Bnp Paribas Fortis 

BE78 0017 5265 3186 

BIC GEBA BEBB 
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